
Poznań, 21 marca 2011 roku 
DOP – 0212-29/11 

 
Zarządzenie nr 29/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 21 marca 2011 roku 

 w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne 
w roku akademickim 2011/2012 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 4 pkt 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246., poz. 1796) oraz § 42 ust. 4 pkt 2 i 
4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2006 r. i § 1 ust. 2 
uchwały nr 65/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2006 
r. zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Ustala się opłaty za niektóre usługi edukacyjne w następującej wysokości: 
 

1. Kształcenie na studiach niestacjonarnych I stopnia (inŜynierskie, licencjackie) 
 

Kierunek studiów  
Wysokość opłaty 
semestralnej 

Architektura krajobrazu 
I i II rok 

III i IV rok 
1700,- 
1600,- 

Dietetyka  1700,- 

Ekoenergetyka  1600,- 

Ekonomia  1500,- 

Finanse i rachunkowość  1500,- 

Gospodarka przestrzenna  1500,- 

Informatyka i agroinŜynieria  1600,- 

InŜynieria środowiska  1500,- 

Leśnictwo (w tym ZOD w Miliczu) 
I i II rok  

III i IV rok 
1800,- 
1700,- 

Ogrodnictwo 
I i II rok  

III i IV rok 
1500,- 
1400,- 

Polityka społeczna  1500,- 

Rolnictwo  1400,- 

Technika rolnicza i leśna 
specjalność: inŜynieria agroenergetyki 

 
1500,- 
1600,- 

Technologia drewna 
I i II rok 
III rok 
IV rok 

1600,- 
1500,- 
1400,- 

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka 
I i II rok 

III i IV rok 
1700,- 
1500,- 

Towaroznawstwo  1700,- 

Turystyka i rekreacja  1600,- 

Zootechnika 
I rok 

II, III i IV rok 
1600,- 
1500,- 

 



2. Kształcenie na studiach niestacjonarnych II stopnia 
 

Kierunek studiów 
 Wysokość opłaty 

semestralnej 

Architektura krajobrazu  1800,- 

Dietetyka  2000,- 

Ekonomia  1600,- 

Informatyka i agroinŜynieria  1600,- 

InŜynieria środowiska  1500,- 

Leśnictwo  1800,- 

Ochrona środowiska  1500,- 

Ogrodnictwo  1500,- 

Rolnictwo  1300,- 

Technika rolnicza i leśna 
specjalność: inŜynieria agroenergetyki 

 1300,- 
1500,- 

Technologia drewna  1700,- 

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka  2000,- 

Zootechnika  1500,- 

 
3. Studia w języku angielskim – opłata semestralna      3000,- 
4. Wznowienie studiów celem złoŜenia pracy dyplomowej    1500,- 
5. Kursy dokształcające Studium Gospodarstwa Domowego 

a) dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu    250,- 
b) dla studentów innych Uczelni       300,- 
c) dla innych słuchaczy        350,- 

§ 2 
1. Ustala się opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz za 
zajęcia nieobjęte planem studiów w następującej wysokości: 

a) przedmioty o wysokiej kosztochłonności      200,- 
b) przedmioty o średniej kosztochłonności      150,- 
c) przedmioty o najniŜszej kosztochłonności      100,- 

2. Na studiach niestacjonarnych opłata ta wynosi 60 % kwot podanych w ust. 1. 
3. Decyzję o przydziale przedmiotu do grupy kosztochłonności podejmuje dziekan, 
uwzględniając m.in. liczbę godzin ćwiczeń, sposób prowadzenia zajęć i koszty materiałowe. 

4. Opłata za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych stanowi sumę 
opłat za niezaliczone przedmioty. 

5. Opłata za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego odbywania ćwiczeń wynosi odpowiednio: 
75 zł na studiach stacjonarnych i 60 zł na studiach niestacjonarnych. 

6. Opłatę za powtarzanie przedmiotu w ramach grup specjalnych reguluje oddzielne 
zarządzenie. 

§ 3 
1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 naleŜy wnieść przed rozpoczęciem 
kaŜdego semestru. 

2. Osoby wznawiające studia w celu złoŜenia pracy dyplomowej (zgodnie z § 44 ust. 3 
Regulaminu Studiów) wnoszą opłatę, o której mowa w § 1 ust. 3 bezpośrednio po decyzji 
dziekana o wznowieniu studiów. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
 
 
 

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


